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Creditul statului român.
i.

Le este cunoscut cetitorilor noș
tri, că în pressa din străinătate, în 
cea jidovâscă firesce, s’a scris mult 
în timpul din urmă despre starea 
economică a României și s’a scris 
în spirit dușmănos și tendențios. 
Fiind-că statul român nu se gră- 
besce nici-decum a acorda drepturi 
politice Evreilor în massă, el este 
hulit și nimic ce are nu este bun. 
Propaganda, ostilă României a mers 
pană a tinde de-adreptul la submi
narea totală a creditului și poseso
rii hârtiilor de stat române au fost 
spăriați și haranguafi, ca să-și vendă 
hârtiile, spunendu-li-se, ca starea fi
nanciară a tetei e cu totul dără
pănată.

A fost der necesar a-se lămuri 
opiniunea publică europdnă despre 
adevărata situatiune economică și 
financiară a României. Câte-va foi 
de semă germane au publicat cu 
scopul acesta important! articol! rec
tificatori, arătând tendința specula
tivă și netemeinicia faimelor rele 
răspândite despre Românie.

Acum de curend a apărut însă 
un studiu important financiar-politic 
în Miinchen, scris de baronul Dr. de 
Bracket. Acest studiu*)  dă o icdnă 
a stărei economice în România, ba- 
sată pe date fundate, pe care o face se 
apară într’o lumină favorabilă, în 
tot cașul inse într’o lumină, care 
este mult mai aprdpe de adevăr. 
Vom înșira aici momentele mai 
principale precum și conclusiunile 
espunerilor studiului amintit.

Se scie, că numai cetățenii ro
mân! naturalisaț! pot să cumpere pă
mânturi și se esercite drepturi poli
tice. Massa cea mare a poporațiunei 
evreiesc! din România, care atinge 
numărul de 250 mii suflete, e com-

•) „Rumăniens Staatskredit in deutscher
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pusă — (hce autorul studiului din 
cestiune—tot din cetățeni nenatura- 
lisațl. Românii sunt contra naturali- 
sării în massă a Evreilor, căci cu 
drept se tem, că într’un asemenea 
cas moșiile îndatorate ar ajunge 
imediat în manile creditorilor hipo- 
tecari jidovi, îndată ce aceștia ar ave 
dreptul de-a cumpăra proprietăți 
la țeră.

Legea meșeriașilor, votată de 
curend în România, de aceea a iri
tat așa de mult pe Evrei, fiind-că 
după litera ei numai acei meseriași 
au dreptul activ și pasiv electoral 
pentru tribunalele de arbitri și cor- 
porațiunile breslelor de meseriași, cari 
esercită drepturi politice; de unde 
urmăză, că meseriașii evrei nu pot 
ave influință asupra conducerei bres
lelor. S’a afirmat însă altceva, s’a 
c]is că legea ar opri chiar pe me
seriașii români de a-șl continua ac
tivitatea și că din causa acesta mii 
de meseriași evrei sunt cu totul es- 
puși volniciei funcționarilor adminis
trativi români, ceea-ce nu e adevărat.

După ce acesta tendențidsă și 
răutăciosă interpretare a legei me
seriașilor nu a prins, cum ar fi dorit 
cei-ce au respândit’o, ei începură se 
combineze cestiunea evreiască, din 
care făcuseră o cestiune „a strei- 
niloru, cu situatiunea financiară a 
României, țliceau, că fără îmbună
tățirea legilor privitbre la streini, 
nu se pot îmbunătăți nici financele 
române. Țâra are lipsă de capitaluri 
streine, ea să-și potă ridica industria 
și capacitatea puterii sale de con
tribuție. In loc de a favorisa pe 
străin! însă ea îi strimtoreză și de 
aceea țera nu mai pote scăpa de 
datorii.

Se mai cflcea- că datoriile pu
blice ale României sunt deja așa de 
mari, încât nici chiar anuitățile nu 
pot fi acoperite decât prin nouă îm
prumuturi. In fine se (flcea, că insti 
tuirea unei controle financiare inter
naționale este neapărat de lipsă pen
tru apărarea intereselor creditorilor 

României, căci acesta nici că mai 
pdte face împrumuturi, deărece bate 
înzadar pe la ușile marilor bancheri.

Tote aceste atacuri — c|ice au
torul — aveau de scop de a îndemna 
pe, .marii financiari evrei se nu mai 
dea’wicl un împrumut statului român 
pană ce nu-și va schimba legile pen
tru străini, cu alte cuvinte, pănă ce 
nu va împlini dorințele Evreilor.

O urmare rea totuși au avut 
uneltirile Evreilor în pressă și în 
parlamente (mai ales în al Ungariei 
și al Angliei). A scăcjut adecă în 
mod simțitor cursul hârtiilor de va- 
16re române. Și acâsta s’a întâmplat 
tocmai într’un timp când, în urma 
marilor economii ce s’au făcut în 
anii grei de crisă, în tâte posițiile 
buagetare, se ivise erăși un escedent 
în cassele statului!

Primarul Londrei si ambasado- 
rul României. O scire sensațională a 
sosit dilele acestea din Londra, aprope 
necredibilă, care înse este confirmată de 
„St. James Gazette*.  Seim, că noul pri
mar al Londrei, Markus Samuel, este 
evreu. Ei bine, orașul Londra a dat, ca 
de obiceiu, un banchet în Guildhall, la 
care a fost invitat întregul corp diploma
tic. Numai ministrul plenipotențiar al Ro
mâniei ria primit invitare la acest ban
chet. Causa este, că Lord-mayorul, ca 
Jidov ce este, nu-i nici-decum mulțumit 
cu atitudinea României în cestiunea 
Evreilor.

Un redactor al diarului „St. James 
Gazette" a avut în acestă afacere o con
vorbire cu Sir Markus Samuel, cu care 
ocasiune acesta i-a declarat, că cu inten- 
țiune ambasadorul României a fost lăsat 
afară din lista învitaților, și a observat, că 
este us în Mansion-House (palatul pri
măriei) de-a nu rînvita pe representantul 
unui stat, care refusă de-a împlini „înda
toririle ce i-le împune un tratat*,

„St. James Gazette*  află, că guver
nul engles a fost întrebat în acesta afa
cere, der răspunderea pentru ceea-ce s’a 
petrecut, cade cu totul asupra lui Man
sion-House.

Procederea primarului Londrei este 
cu atât mai bătătore la ochi, cu cât se 
scie, că relațiile dintre curtea română și 
cea englesă sunt cele mai cordiale, fiind 
ambele case domnitdre chiar înrudite. 
De la Markus Samuel, care se fălesce, că 
e Jidov și solidar cu causa jidovfemului, 
se pută aștepta chiar și o necuviință și 
grobianitate ca acăsta, care numai ondre 
nu face Londrei.

Noul debut al lui Apponyi. Con
tele Albert Apponyi s’a ilustrat erăși. 
Filiala din Nagyszombat a „Reuniunei 
culturale din Ungaria-de-sud“ și-a ținut la 
17 Noemvrie adunarea generală. Cercul 
electoral Nagyszombat a ales de deputat 
la alegerile de acum un an pe naționalis
tul slovac Kollar și tot în Nagyszombat 
locuesce un alt deputat naționalist slovac, 
Veselovsky. împrejurarea, că populația cer
cului și orașului e în majoritate covîrși- 
tdre slovacă, l’a îndemnat pe Apponyi să 
profite de ocasia întrunirei și să țină erăși 
un discurs plin de frase șoviniste. Ceva 
nou.n’a spus însă nici aici. A repetat fra- 
se.le despre necesitatea conlucrării statu
lui și societății contra „agitatorilor*  na
ționaliști.

Amânarea parlamentului aus
triac? Din Viena se anunță, că nefiind 
nici o speranță, ca Cehii și Germanii să 
fie înduplecați pentru pace, septemâna 
viitore se va amâna parlamentul. Aternă 
de la decisiunea coronei, decă în timpul 
acesta guvernul va mai iniția ori nu o 
acțiune de împăcare. Unele cercuri poli
tice cred firm, că „Reichsrath“-ul se va 
amâna numai din causă, ca așa numitele 
necesități de stat să fie resolvite prin 
§ 14. Alții însă cred, că Koerber nu va 
lua asupra sa odiul acesta și că mai cu
rend va face loc altui ministeriu.

Reorganisarea macedonenilor. 
„Cronica*  primesce din Sofia scirea, că co
mitetul central pare pentru moment inac
tiv și descurageat, în provincie din contră: 
subcomitete din tdte orașele desfășură o ac
tivitate febrilă. La Stenimaho s’a ales o

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Umbrela.
De Guy de Maupassnnt.

Dămna Oreille era fdrte econdmă. 
Se uita bine și la un ban și avea un șir 
întreg de principii severe, când era vorba 
de înmulțirea banilor.

Servitărea ei trebuia ’să desfășure 
întotdeuna o elocență deosebită pănă să 
ia coșnita de la cuib pentru â face cum
părături, er domnul Oreille îșî primea 
numai cu mare greutate banii săi de bu
zunar. Cu tdte că erau avuțî și n’aveau 
copii, totuși domna Oreille simțea în tot- 
deuna o adevărată durere, când vedea, că 
banul iese din casă. I-se săgeta inima. Și 
întotdeuna de jcâte ori avea vre-o tăr- 
guiulă mai mare, să fi fost acăsta cât de 
trebuincidsă, dormea în ndptea următore 
fdrte rău.

Oreille îi repeta în continuu nevestei 
sale: „ț)ău, ai putea să ai o mână mai 
darnică, căci noi nu cheltuim nici intere
sele nostre*.

Ea răspunse: „Nu se scie nicl-odată 
ce se p<5te întâmpla. E mai bine să ai 
ceva mai mult, decât mai puțin.*  Ea era 
o femeiă mică, de patru-decl de ani, vidie, 
deja cam cu crețe în față, fdrte curată și 
ușor iritabilă.

Soțul ei se plângea în tot momentul, 
că-i scurteză micele trebuințe.

Cu deosebire îi erau penibile acele 
scurtări, ce-i ofensau mândria.

El era șef de birou la ministeriul de 
răsboiă și ocupa acest post numai la do
rința soției lui, care voia să-și mai mă- 
răscă venitele menagiului ei, pe care nici 
că le folosia tdte.

Ea, spre rîsul colegilor săi, deja de 
doi ani îl lăsă să mergă tot cu aceeași 
umbrelă*)  cârpită la birou. Când se sătura 
și el în fine de batjocurile lor, cerii domnei 
Oreille să-i cumpere o nouă umbrelă. Ea 
cumpără una cu opt franci și cincl-deci, 
un articol de reclamă dintr’o prăvălie 
mare. Când zăriră colegii lui acestă um
brelă, de cari pe atunci vedeai prin Paris 
cu miile, începură din nou cu tachinările 

lor, și domnul Oreille avea fdrte mult să 
sufere. Se înțelege, umbrela nu era de 
nici o trebă. După trei luni nu mai 
pută fi folosită de loc, și ilaritatea în minis- 
tenu deveni tot mai generală. I-se făcu 
chiar o poesie,' care de dimineța pănă 
sera se putea audi în tdte etagele marelui 
edificiu.

1 Oreille era desperat și spuse în 
mod fdrte energic soției sale, să-i cum
pere o umbrelă nouă, și încă una de 
mătase bună, cu două-deci de franci, și 
să-i presinte socotela.

Ea cumpără una cu optsprezece 
franci și dându-o bărbatului ei, observă 
roșie de mânie. „Pe asta trebuie să o 
porți cel puțin cinci ani.“

Oreille triumfă, ăr umbrela lui pro
duse mare svon în birou.

Când se întorse sera acasă, soția lui 
aruncă o căutătură neliniștită pe umbrelă 
și dise: „N’ar trebui s’o lași să stea înfă
șurată, căci se taie mătasea. Iți spun atât, 
ai grije de ea, căci curend nu vei vedă 
alta nouă“.

Ea luă umbrela, desprinse veriguța,

asficsiată și nu 
tu ai ars um- 
Vreai să ne

ce o ține înfășurată printr’un elastic, și o 
scutură. De-odată rămase încremenită. O 
mică gaură de mărimea unei centime se 
observă la mijlocul umbrelei. Fără îndo
ială era arsă c’o țigară!

„Ce-i asta?*  strigă ea.
Bărbatul ei răspunde liniștit, fără a-și 

ridica ochii: „Ce să fie?"
De mânie era aprdpe 

putea vorbi. „Tu.... tu ai.... 
brela. Sigur ai înebunit! 
ruinezi?*

îngălbenind se întdrse spre ea: „Ce 
Zici ?“

„Dic, că ți-ai ars umbrela! Uite....*  
și ea se aruncă asupra lui, ca și când ar 
voi să dea în el, ținendu-i mica arsură 
sub nas.

La vederea acesteia îl cuprinse mare 
consternare : „Ce-i asta? Eu nu sciu ! N’am 
făcut’o eu, îți jur că n’am făcut’o. Nu sciu 
într’adevăr, cum a căpătat umbrela acăstă 
gaură.*

„Pariez*,  strigă ea, „că în birou ai 
făcut fasdne cu umbrela, și ai arătat’o tu
turor de-arândul!“ 
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comisiune, care se învite tdte comitetele 
din Bulgaria se ia parte la o mare întru
nire, ce se va desemna într’unul din ora
șele mai însemnate, afară de Sofia. Comi- 
siunea alesă se compune din membrii 
Valher și Atanasof, preoți, Dimitrof, Pan- 
telef și Bogoef, cetățeni, cari vor merge 
la Sofia, să roge comitetele a-se uni și a 
alege de președinte pe Sarafoff, în locul 
lui Mihailowski.—Diarele „Vecerna Posta11 
și „Now Vek“ au primit însciințare din 
partea comitetului, că în satul Blatetz, 
aprope de graniță, a avut loc o nouă în- 
căerare între bandele bulgăresc! și bași- 
buzucii turci, în număr de 600. Lupta a 
ținut tdtă diua. Turcii au perdut peste 
60 de inși, morți și răniți.

O enunciațiune importantă.
In primul nostru articol de eri am 

arătat, că în Viena s’a ținut (Jilele trecute 
adunarea generală anuală a „Schulverein“- 
ului catolic austriac. Mai dăm adi urmă- 
torele amănunte: S’au cetit între al
tele scrisorile de salutare ale cardinalului ar- 
chiepiscop Gruscha, ale episcopii or Bos
sier, Dopelbauer și Schneider, a ministrului- 
president Koerber, a ministrului de esterne 
Goluchowski. miniștrilor Harței, Gali, Bohtn- 
Bawerk și Rezek, a primarului Vienei Lueger 
și a prințului Lobkowitz. La ședință a par
ticipat nunciul papal Talliani, episcopul 
Mayer și mai mulți membri ai clerului 
catolic.

Presidentul Dr. Porzer a amintit în 
discursul de deschidere despre victoria 
electorală strălucită a creștinilor sociali și 
a dat espresiune speranței, că partidul 
creștin-social va ave majoritate și în dieta 
provincială. Liberalii și democrații —. dise 
presidentul — vreu se creeze și în Austria 
stări ca în Franța, și doresc venirea unui 
guvern, care cu mijlăce volnice să pă
trundă în mănăstiri, ca se isgonescă de 
acolo umanismul, iubirea, jertfa de sine 
și pe binefăcătorii săracilor. „Noi însă — 
adaugă Dr. Porzer — vom avă de grije 
ca Austria să capete școli religiose, 
înainte, deci, cu curagiu, căci noi bine 
seim, că aflăm aperare, avem un înalt 
protector în persona moștenitorului tronu
lui și un sprijin puternic în poporațiune 
și până sus la tron. Gine pote fi contra 
nostră ?“....

Au mai vorbit pater-ul Schahleiier, 
și Auracher, după care asistenții au făcut 
ovațiuni sgomotose domnitorului, papei 
și cântând imnul poporal s’au împrăsciat.

In ședința de sera prințul Liechten
stein a ținut un mare discurs în contra 
Evreilor și a francmasonilor, cari luptă 
contra religiunei catolice. Oratorul a atins 
nisuințele Jidovilor în Spania, Franța 
Belgia, Germania și Austria. A dis, că în 
timp ce parlamentul central decade, se 
înalță dieta provincială.

„O singură dată am deschis’o, ca să 
arăt ce frumosă este11, răspunse el, „asta a 
fost tot! îți jur!“

Insă ea tremura de mânie și îi făcu 
acele scene, ce aduc cu sine, ca unui om 
iubitor de pace să-i pară vatra casei lui 
mai groznică, decât un câmp de bătaie în 
pldia glonțelor.

In cele din urmă ea tăiă o bucățică 
de mătase din umbrela veche, care nu 
avea tot aceeași coldre, și cârpi umbrela 
cea nouă. In diua următdre o porni d-1 
Oreille cu fața plecată și cu umbrela re
parată la birou. O aședâ în garderobă și 
nu se mai gândi la ea, decât cum" se 
gândesce cine-va la o întâmplare urîtă.

Abia sosise sera acasă, îi și smulse 
soția lui umbrela din mână, o deschise 
pentru a se convinge de starea ei, și ră
mase încremenită văijend, ce s’a întâmplat 
cu ea, și dând față cu o nouă pagubă, ce 
nu mai era de reparat.

Umbrela era acoperită de o mulțime 
de găuri mici, causate fără îndoielă prin

Voci despre întrevederea de la 
Rusciuc.

„Le Temps1 din Paris sub titlul „Pen
insula Balcanică11 publică un prim-articol, 
în care se ocupă de întrevederea dintre 
Regele Carol și Principele Ferdinand al 
Bulgariei. După o espunere destul de par
țială a relațiunilor din ultimii ani dintre 
România și Bulgaria, diarul parisian con
tinuă :

„Au trebuit nisce negocieri bine con
duse pentru a șterge efectul acestui inci
dent (neînvitarea României la serbările de 
la Șipca). In cele din urmă s’a ajuns la o 
înțelegere. Regele Carol a trecut de la 
Giurgiu la Rusciuc, trecând Dunărea, care 
în locul acesta sâmănă mai mult cu un 
lac mare.

„S’a dus la Plevna să celebreze chiar 
pe câmpul de luptă amintirea acelei lupte 
eroice, a asalturilor repețite ale elitei ar
matei rusesci, a întrărei în acțiune a ace
lor soldați români, în cari esperții afectau 
a nu se încrede și păreau a-i considera ca 
pe nisce simpli recruți, și cari, pentru de
butul lor, au făcut acesta lovitura de mă- 
estru, înscriind un glorios fapt de arme în 
analele lor militare11.

Interesant este și următorul detaliu 
ce ’1 găsim în același articol din „Le 
Temps11:

„A fost o di când, grație acțiunei în
demânatice și perseverante a celui mai 
fin diplomat al Bulgarie, d-1 Nacevici, pe 
atunci ministru de comerț, s’a fixat o în
tâlnire între Regele Carol și Prințul Fer
dinand, promisiunea a fost dată, er prepa
rativele de voiagiu ale Regelui României 
începuseră deja.

„Representantul României la Sofia 
era încă de pe atunci d-1 Mișu. D-sa a 
cooperat cu dragă inimă la o apropiere, 
în care vedea un folos pentru ambele țări. 
Totul era gata, când asasinarea profeso
rului Mihăileanu, un macedonean romani- 
sat (!) și acusat de trădare (!), a zădărni
cit totul, aruncând cele done țări într’o 
crisă“.

^Journal des Debats“, vorbind mai 
întâiu despre situația statelor balcanice, 
scrie:

„Situația deja destul de complicată 
devine și mai accentuată prin faptul, că 
Grecia, pusă deoparte, celelalte state s’au 
atașat la unul seu la celalalt sistem de ali
anță, care împarte Europa.

„România s’a alipit cu totul la alianța 
austro-germană. pe când Bulgaria, Serbia 
și Muntenegru, în ultimii ani, s’au îndrep
tat cătră Rusia, protectorea naturală a 
Slavilor balcanici.

„Resultă deoparte o garanție de pace, 
er de cealaltă parte, asemenea, o causă 
posibilă de conflicte. Voim se spunem, că 
decă marile puteri prin faptul legăturii 
lor întinse cu micile state balcanice, pot 
influința cu politica lor într’o direcție pa
cifică, ele ar pute asemenea se se găsescă 
în conflict, în cașul totdeuna posibil, când 
pacea s’ar sdruncina în acele mici state, 
cari sunt clientele lor respective.

„De aci, interesul direct ce-1 are Eu
ropa, ca pacea se domnescă între statele 
balcanice, cum și satisfacția, de care tre- 
bue să dee probe în urma unui eveniment 
așa de pacific, cum este visita regelu 
României la prințul Bulgariei.

ardere, ca și cum s’ar fi golit o pipă ar- 
dândă peste ea. Acum era pierdută — 
fără scăpare pierdută.

Ea privi nemișcată și cu ochii înhol- 
bațî umbrela, fără a dice un cuvânt, prea 
înfuriată pentru a scote un ton din gât- 
legiu, der și el privea paguba c’o față 
descurajată, tîmpită și spăriată.

Apoi se uitară unul la celălalt și el 
plecă ochii la pământ; atunci ea îi aruncă 
obiectul nenorocit în obraz, într’o nouă 
pornire a furiei ei își recăpătă vocea și 
Ștrigă: „Asta ai făcut’o tu cu intenție, mi- 
șelule, der asta te va costa! Asta a fost 
ultima umbrelă, ce ai primit’o...11

Și erăși urmă o scenă teribilă. După 
o furtună crâncenă de o <5ră, putu în fine 
și el vorbi un cuvânt. Jură, că nu scie 
de nimic, și că acestă nouă nenorocire se 
datoresce numai mișeliei și răsbunării.

(Va urma).

„Nu trebue a se vedă în visita aces
tor doi suverani vre-o schimbare posibilă 
în orientarea politică a României, seu a 
Bulgariei. Prima prea este angajată în po
litica austro-germană pentru a se degaja 
fără motive prea seriose. Gât privesce 
Bulgaria, situațiunea ei este identică visa- 
vis de Rusia, și ea se găsesce fdrte bine, 
lăsând la o parte politica rusofobă a lui 
Stambulof și urmând noua cale ce șî-a 
ales.

„Cum de altă parte, apare că recenta 
crisă ministerială, ce se produce în Serbia, 
nu va produce vre-o contra-lovitură pro
fundă în politica filo-rusă, se pote admite, 
că nimic nu se va schimba în Balcani, și 
acesta va fi o nouă garanție de pace“.

„La Republique Lran^aise“ scrie în 
modul următor:

„Visita Regelui Carol al României în 
Bulgaria este un semn, că orisontul întu
necat în Peninsula balcanică, în urma in
surecției macedonene, începe se se lumi
neze. Pană acum în adevăr, relațiunile 
erau mai puțin cordiale între Sofia și Bu- 
curesci, Bulgarii fiind complet înjugați in
fluenței rusesci, pe când Românii se ori
entau după Austria, fdrte ostilă realisării 
aspirațiunilor bulgare în Macedonia.

„Se scie, că agitațiunile comitetului 
macedonean erau p’aci se provăce o rup
tură între cele două guverne prin polemi- 
cile fdrte vii, ajutate dc agitațiunea popo
rală destul de întinsă, ce se produsese în 
urma unor asasinate imputate, cu seu fără 
dreptate, acelui comitet faimos macedo
nean, ce era condus de Sarafoff. Cu tdte 
acestea trebue se se credă, că totul se va 
aranja în urma întâlnirii dintre Regele 
Carol și prințul Ferdinand.

„Ceea-ce dă o importanță acestei în
tâlniri, este în același timp ca o probă, 
că nu esistă nici o causă de neînțelegeri 
între Rusia și Austria, amândouă rămâ
nând fidele la menținerea păcei încheiată 
la 1897 și pentru conservarea statului quo 
în Balcani".

Pericolul oriental.
„Deutsche Monatschriftu publică în 

numărul său din Octomvrie sub pseudo
nimul „Catou o importantă revistă asupra 
situațiunei din Europa centrală, mai ales 
însă asupra situațiunei din Austro-Ungaria. 
Sub pseudonimul „Catou se ascunde, după i 
foile germane, un bărbat de stat, care 
e cunoscut atât în Germania, cât și în 
Austria.

Autorul se referă la pericolele ce 
amenință tripla alianță din spre Orient. 
In Bosnia și Albania lucreză forțe adver
sare contra Austro-Ungariei, er cestiunea 
macedoneană cuprinde de asemenea pe
ricole și greutăți în paguba Germaniei și 
Austro-Ungariei.

„D^că ar isbucni ârăși lupta pe ma
lul stâng al Rinului — dice Cato" — 
atunci tăciunele răsboiului s’ar aprinde 
de-odată în Posen, Praga, Triest, Serajevo, 
și ar ține legate mari forțe militare.... In 
ast-fel de împrejurări un lucru bate mai 
mult la ochi: liniștea olimpică cu care se 
portă Austro-Ungaria față cu acest me
mento. De alt-fel nici-odată n’a fost partea 
cea mai tare a Austriei, ca să observe la 
timp ideile și mișcările în nascere. Tot
deuna evenimentele au aflat’o nepregătită. 
Cu ast-fel de ocasii apoi, în loc de forțe 
militare considerabile, a arătat adversaru
lui hârtie scrisă. Nicî-odată imperiului de 
la Dunăre nu i-a succes a-și oțeli foițele 
interne, a-le da direcție și a-șî însuși ideile 
conducetdre ale epocei. In Viena nu li-a 
plăcut munca de pregătire, și decă a is- 
bucnit crisa, adese-ori n’au avut armată 
suficientă față cu pericolele, ce se grămă
deau din tdte părțile.... Decă monarchia 
acesta ar forma o insulă în mijlocul Ocea- 
nului-pacific, atunci s’ar pute certa în 
pace cu Cehii și cu Ungurii asupra pac
tului. Situată fiind însă în Europa cen
trală, în pragul Orientului, adecă în cel 
măi periculos punct al continentului nos
tru, ea nu-și mai păte permite acest lux 
și trebue să pună odată capăt curentelor 
create pe cale artificială. Conducerea afa
cerilor esterne să enunțe, că fără cal nu 
se păte călări, c’un cuvânt Austro-Ungaria 
trebue să se transformeze din circus în stat, 
unde în cele din urmă să se pdtă gu
verna11....

SGIRILE D1LEI.
— 6 (19) Noemvrie.

Maj. Sa monarchal sufere încă "de 
reutnă. Din causa acesta alaltăeri nu s’au 
dat audiențe și nu se vor da nici Joi. 
Maj. Sa s’a sculat alaltăeri la 4 diinineța, 
der a trebuit să se pună din nou în pat, 
fiind că simția dureri. Monarchul a stat 6 
ăre în pat. — După alte scirl, Maj. Sale 
i-s’ar fi făcut mai bine, însă cu tote aces
tea nu va părăsi Schdnbrunn-ul.

Wlassics în Wiena Diarele maghiare 
spun, că ministrul unguresc de culte a fost 
din nou în Viena. Wlassics a conferit și 
de astă-dată cu factorii competenți asu
pra numirei noului espiscop în Oradea- 
raare. — întrebarea e, care? căci în Ora- 
dea-mare seim că două scaune episcopesci 
sunt vacante.

O mesură lăudabilă. I. P. S. S. Me- 
tropolitul Moldovei, a adresat directorilor 
școlelor secundare din Iași o circulară, îd- 
vitându-i se trimetă în tdte Dminecile pe 
elevi, să asiste la serviciul religios, ce se 
celebreză în capitala Moldovei. Acesta 
bună și folositore mesură ar trebui, intro
dusă și în Bucuresci.

Crisa ministerială bulgară. Daneff 
a rămas tot prim-ministru al Bulgariei și 
astfel crisa ministerială s’a terminat numai 
prin eșirea din cabinet a lui Constantinoff, 
care a fost înlocuit cu d-1 K. Popoff, vice
președintele Camerei, și prin schimbarea 
ministerelor de justiție și instrucțiune pu
blică între Radeff și Teodoroff.

Atentatorul Robino. De felul lui 
este Italian și a fost sergent de infanterie 
în Italia. El a fost condamnat la 5 ani 
reclusiune pentru insubordinație. In 1898 
a emigrat în Franța și apoi s’a dus la 
Londra. Era fdrte deștept. La Milan fu
sese condamnat la 4 ani închisdre pentru 
falș și înșelătorie. In Roma, precum și la 
Milan și la Paris, Robino era considerat 
ca spion polițienesc. Câți-va ani a locuit 
în Anglia, făcând serviciu de comis și con
tabil în ^magazinele mari. Acum doi ani 
a venit la Glascow la Londra, unde a stat 
pănă la sfîrșitul lui Octomvrie. El frec
venta cu stăruință cercurile anarchiste, 
lăudându-se la ori-cine și ori unde, că e 
anarchist. Anarchiștii din Londra l’au acu
sat în timpul din urmă, că e un spion și, 
în fața lui, au format un fel de tribunal 
anarchic, care l’a condamnat la espulsarea 
din partid, ca spion. Poliția englesă crede, 
că Robino, prin atentatul contra regelui 
Belgiei, a voit să arete sectei anarchice, 
Că pe nedrept a fost espulsat din partidul 
anarchic. Anarchistul belgian Chapelle, 
care a fost arestat după declarațiile lui 
Robino, a tăgăduit complicitatea sa cu 
atentatorul. A spus, că a făcut cunoscință 
cu atentatorul la un birt, însă că a schim
bat numai câte-va vorbe cu dânsul. Tele
gramele din Bruxella vestesc, că Robino 
are complici. S’au făcut două-deci de ares
tări, între cari sunt și două femei.

Cununie. D-șora Leontina Oltean și 
d-1 loan Tiniș, învățător, își vor serba cu
nunia Duminecă în 23 Noemvrie st. n. la 
3 ore p. m. în biserica gr. cat. din Mu- 
răreni.

Pașaportele rusesci. „Judische Pres
sed află, că o mulțime de familii de ișrae- 
lițî, cari au debarcat in Octomvrie la New- 
York, s’au legitimat cu pașaporte rusesci; 
cu tote acestea, evreii aceștia au pornit 
din România, Luați la întrebare, ei au de
clarat, că agenții ruși le-au dat aceste pa
șaporte și că o mulțime de evrei din Mol
dova, atât de la târguri, cât și de la sate 
sunt provăduți deja cu pașaporte rusesci, 
dând în schimb declarațiunea, că sunt su
puși ruși. — Lucrul acesta e atât de tene
bros, încât îl lăsăm să-l deslege „Judische 
Presse."

Soldat evreu botezat. Duminecă la re
gimentul I de geniu (Bucuresci), comandan
tul regimentului colonelul Hîrjeu, a bote
zat pe un soldat evreu Bali Bernard, dân- 
du-i numele de Petre. Botezul a avut loc 
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în mijlocul unei frumose serbări oferită de 
d-1 colonel Hîrjeu ofițerilor și soldaților 
din regiment, petrecendu-se în cea mai 
mare veselie. Noul creștin pe diua de 
adi, Mercuri, se va elibera din armată după 
un serviciu de 3 ani.

Procesele de divorț țin recordul la 
palatul de justiție din Bucuresci. Pe diua 
de Luni nu mai puțin de 39 de procese 
sunt înscrise la secția Il-a a tribunalului 
și 19 la secția I-a.

Concert. La restaurantul văduvei 
Gabel (Redută) mâne Joi în 20 Noemvrie 
musica orășenâscă va da un concert. Ase
menea concerte vor ave loc în fiecare 
Joi. Bere de Pilsen.

In magazinul de încălțăminte I. 
Sabadeanu Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tdte soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de. vara, se pote procura 
încălțămintea eu pr.țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Sfințire de biserică.
Varviz, Noemvrie 1902.

— Fine. —

Prea Ven. consistor mitropolitan, cu 
resoluțiunea de dto. 14 Octomvrie 1902 
Nr. 5980, cu mare bucurie luând act 
despre raportul protopopului, cum-că bi
serica din Varviz încurând va fi terminată, 
notifică cum-că pentru binecuvântarea 
aceleia a delegat pe Ilustr. ,sa Dr. Vasiliu 
Hossu, prelat papal și canonic metropo
litan.

Sfințirea bisericei a fost fixată pe 
diua de 8 Noemvrie a. c., diua de sf. Du
mitru. Vechia biserică șî-a finit rostul în 
Jiua de sf. Dumitru și etă că și noua bi
serică cu acesta di memorabilă începe a 
ocroti pe credincioși sub aripele sale.

Conform programului, delegatul Esc. 
Sale avea se sosescă la Varviz în 7 Nov. 
Ja 3 ore p. m., dâr caprițiosele împreju
rări, — cărora este espus călătorul prin 
părțile muntdse ale ndstre, vorba fiind de 
o distanță de peste 100 km. cu trăsura— 
au schimbat primul punct din program, 
mutându-1 pe 7 <5re săra, și așa nu s’a 
putut face primirea îndatinată la porta 
triu mfală.

Pănă la sosirea delegatului, proto
popul Câmpean cu asistență numărosă, a 
celebrat utrenia, mănecatul și litia, con 
form prescriselor rituale. După finirea 
acestora sosesce și cel mult așteptat, în
tâmpinat fiind de preoțime în frunte cu 
protopopul. Ou delegatul era și d-1 pro
fesor de cant Aron Papiu, 3 clerici din 
seminariul din Blașih, precum și preotul 
loan Gergely din Sovata.

După presentarea reciprocă a dspe- 
țîlor, a urmat cina comună la casele pa- 
rochiale,cu care ocasiune parochul locului 
a toastat pentru Escelența Sa mitropolitul 
.și pentru delegatul mitropolitan. In cu
vinte mișcătore ne-a spus în răspunsul 
său d-1 Dr. Hossu, că decă în anul 1900 
— când avurăm rara fericire de a-1 primi 
pentru prima oră în mijlocul nostru — a 
venit să împace turburările iscate pe 
atunci, având ocasiune a se convinge 
despre stările desolate din acâsta paro- 
chie, așa acum și-a ținut de plăcută da- 
iorință a se pute bucura dimpreună cu 
noi de progresul uimitor realisat în timp 
așa de scurt.

In dimineța dilei de 8 Nov. 1902 
mulțimea poporului adunat de prin sa
tele din vecinătate, începu a se posta în 
jurul nouei biserice. La 9 <5re a. m. Ilus- 
tritatea Sa a fost invitat a începe servi- 
viciul sfințirei, după ce biserica era ticsită 
literalmente de popor.

Intre preoții asistenți erau: proto
popul Câmpeanu, preoții: P. Moldovan din 
Varviz, Simeon Sbârcea din Toplița, Si
meon Cotta din Bicaz, loan Dobrean din 
Uorbu, Virgil Oodarcea din Șermaș, loan 
Gergely din Sovata, Iuliu Băieșiu din Al- 
Jalău, Nicolau Mureșian din Craifalău, lec

torii Traian German și Popovici, și clericul 
Gergely.

Cântările rituale le-a esecutat corul 
învățătorilor tractualî, sub conducerea pro
fesorului Papiu. Începerea serviciului s’a 
făcut cunoscută prin 3 salve de trescuri și 
trasul clopotelor. Pe lângă mulțimea po
porului, printre care am putut observa pe 
toți fruntașii din parochiile din vecinătate, 
a mai luat parte multă inteligență ma
ghiară, er dintre Români : On. d. Po
pescu paroch gr. or. în Toplița, d-1 loan 
Urzicean notarul Bicazelor, d-1 Dumitru 
Dobrean, mare proprietar, d-1 Aurel Nico- 
lescu comerciant în Tulgheș, mulțime de 
dame și domnișdre ș. a.

Cu acest prilej, s’a colectat cu discul 
62 corone, la care sumă s’a mai adaus 5 
cor. de la d-1 Dumitru Dobrean, și alte 5 
cor. de la d-1 Aurel Nicolescu din Tulgheș, 
ou totul deci 72 cor.

După săvîrșirea. actului solemn al 
sfințirei bisericei, s’a început s. liturghie. 
După cetirea evangheliei Ilustritatea Sa 
a ținut predica ocasională, în termini atât 
de preciși și poporali, încât nu a fost 
credincios la inima căruia să nu fi pătruns 
tdte cuvintele, cari curgeau de pe buzele 
vorbitorului. Spune că edificarea bisericei, 
în timp așa de scurt și în împrejurări 
atât de nefavorabile — este o minune. 
Aduce laudă și mulțămită lui Dumnezeu, 
recunoscință binemeritată poporului, cura- 
toratului și conducătorilor, și împărtășesce 
binecuvântarea archierescă.

După sf. liturghie d-1 delegat, însoțit 
de preoții fungenți și de popor a eșit în 
cimiteriu, unde a cetit deslegările mor- 
ților, usitate pe aici, apoi a lăsat se se 
cetescă toți binefăcătorii nouei biserice. 
Terminându-se serviciul religios la 12 ore 
din di, au urmat recepțiunile la casele 
parochiale, unde s’a presentat mai întâiu 
curatoratul bisericesc în frunte cu preoții 
locali, esprimându-șî mulțămitele cele mai 
sincere, ca adeverațî fiî sufletesc!, pentru 
atențiunea deosebită cu care i-a învred
nicit preabunul nostru metropolit întru 
săvîrșirea acestui sublim act sărbătoresc, 
care a lăsat suveniruri neșterse în inimele 
asistenților. A urmat apoi preoțimea trac- 

I tuală în frunte cu protopopul, apoi corpul 
| învățătorilor, dspeții și în urmă credincioșii 

gr. cat. din filiile maghiarisate Ditro și 
Remetea-Sincu.

La 1 și */ 2 6re p. m. s’a ținut ban
chetul în școlă, cu care ocasie Ilustritatea 
Sa a toastat pentru Papa Leo, pentru 
Monarchul și pentru Escelența Sa mitro
politul Victor. Protopopul tractual pentru 
delegat, preotul P. Moldovan pentru pro
topop, preoțime ș. a.

Ridicându-se banchetul la 3 <5re p. 
m., d-1 delegat se reîntorce la casele pa
rochiale și aici luându-șî rămas bun de la 
căseni și de la ceilalți ospeți, însoțit de 
protopopul și suita, a plecat la Gy<5-Szt.- 
Miklos.

După o sărbătorire atât de măreță 
și senină, pe cât de senin și favorabil a 
fost și timpul, etă că am rămas din nou 
pe lângă ocupațiunile dilnice de mai 
’riâinte...

V. U.

Demonstrație înaintea bisericei.
Cetitorii noștri cunosc afaceiea pa- 

rochiei rutene din Careii-mari, aparținătore 
diecesei române unite a Oradiei-mari. Oon- 
sistorul gr. cat. din Oradea a numit un 
preot român la postul vacant din acea pa- 
rochie.

Instalarea noului preot s’a făcut di- 
lele trecute, în nisce împrejurări curiose. 
Rutenii, cari constitue comunitatea biseri
cesc». și cari îșî au biserica lor pe lângă 
biserica Românilor uniți din Oarei, insti
gați prin cine scie ce răuvoitori} s’a'u pus 
în ușa bisericei și au vrut se împiedece 
cu forța instalarea preotului. In urma 
acesta preotul și protopopul au cerut aju
torul poliției, ca să potă întră în biserică. 
După informațiile foilor maghiare, nici 
unul dintre poporeni nu i-au urmat, ci au 
rămas cu toții afară și au început să cânte 
„Himnus“-ul și „SzozaV-ul maghiar. (!)

„Budapesti Tudosito" spune, că mi
nistrul Wlassics a cerut de la vicarul gene
ral episcopesc Dr. Lauran raport în causă. 
Dr. Lauran a dat raportul cerut, în care 
spune, că în timpul vacanței scaunului 
episcopesc dânsul n’a putut pune sub de
liberare petiția Rutenilor cu privire la 
anectarea parochiei din Oarei la diecesa 
Muncaciului. De altfel tdtă causa acestei 
mișcări este a-se căuta — dice vicarul — 
în certa, ce s’a iscat în jurul numirei nou
lui preot. O deputăție din Oarei i-a cerut 
să numescă un administrator, în interesul 
văduvei rămase după fostul paroch. Acâsta 
s’a amânat pănă la 1 Noemvrie. In Ges
tiunea limbei liturgice a răspuns deputa- 
țiunei, că ar condamna pe acel preot, care 
n’ar țină predică în limba pricepută de po
poreni (în cașul de față limba maghiară, 
căci toți Rutenii din Careii-marî sunt ma- 
ghiarisați), însă dinpotrivă, nu pdte să per
mită decât întrebuințarea cărților liturgice 
prescrise de candne. Vicarul a adaugat, 
că încorporarea Careilor-marî la diecesa 
Muncaciului nu o cer toți credincioșii, căci 
numeroși parochieni au declarat, că ei se 
împacă cu starea de acum și doresc a 
păstra limba liturgică rutenă.

„Bud. Tud.“ spune mai departe că 
ministrul Wlassics a luat spre sciință fără 
de nici o observare raportul vicarului Dr. 
Lauran, care a conferit parochia preotu
lui Georg Kavasy,\ cunoscător perfect al 
limbei maghiare.

*
Din incidentul acesta foile unguresc! 

l’au atacat pe Dr. Lauran, irnputându-i că 
e condus de tendințe antimaghiare. Dr. 
Lauran a protestat la rândul său contra 
acestei învinuiri înaintea unui corespon
dent al diarului „Bud. Hirlapu, adăugând, 
că tocmai el este acela, care a scris volu- 
muri întregi în limba maghiară, apoi a dat 
espresie speranței, că după numirea nou
lui preot, spiritele se vor liniști.

Premiile Academiei în 1902.
Joi s’au închis înscrierile la premiile 

Academiei Române. Etă lista complectă a 
lucrărilor presentate.

La Premiul Adamachi de 5000 lei, 
ce se va decerne unei cărți cu cuprins 
moral de ori-ce natură, concureză : colonel 
Th. Șerbănescu: Poesii; Ilaralamb Lecca: 
Cânii; Radu D. Rosetti: Din Largul Lumii; 
Jean Bart: Jurnal de Bord; Ion Adam: Lea
gănul viselor; dr. Manicătide: Microbul 
tusei.convulsive; loan Rădulescu: Probleme 
ale culturei române; căpitan Arghirescu: 
Studiul răsboielor moderne; Th. Speranță: 
Anecdote; St. Iosif: Poesii; P. Dulfu: Ifige- 
nia în Taurida; P. Dulfu: Legenda țiga
nilor; P. Dulfu: Folosele învățăturii; preo
tul Anghel Constantinescu: Regenerarea 
femeii prin creștinism; Eugenia Ianculescu 
de Reus: Voință; dr. Neagoe: Capitala n<5s- 
tră hierienică; Ilie Bărbulescu: Studiu pri
vitor la limba și istoria Românilor; Iosif 
Blaga: Analise psihologice; Corneliu Bo
tez: Codicele de ședință; locotenent Șer
bănescu: Bulgaria și Rumelia; Vasile Ranta 
Buticescu: Novele; Gr. Tăușan: Filosofia 
lui Kant; Păun Drăghicescu: Descoperirea 
telegrafului fără sârmă: M. N. Pacu: Învă
țătura evanghelică' Ioan P. Condiescu: 
studiu asupra organisării școlei de meserii; 
I. Candid: Introducțiune la organisarea 
muncei industriale ; Augustin Bunea : 
Gestiuni relative la Transilvania; Rădulescu 
Niger : Din valurile vieții ; loan Petro- 
vici: Un colț din viață; Ștefan Meitani: 
Evoluția dreptului de proprietate; D. Alec- 
sandrescu: Pneumo enterita infecțiosă la 
porci.

La premiul Năsturel Herescu de 40 0 
lei, ce se va decerne unei cărți eu conți
nut de ori-ce natură concureză: Gr. Tău
șan: Filosofia lui Plotin; A. Davila: Vlaicu 
Vodă; colonei Boerescu: Răsboiul anglo- 
bur; colonel Hîrjeu: Istoria artei geniului; 
Al Manicatide: Algebra; George Dumitrescu 
Imn regal; N. T. lonescu și dr. Kaminsky: 
Căușele mortalității primei copilării în Ro
mânia; G. M. lonescu: Istoria Cotrocenilor; 
T. Păcățianu: Cartea de aur; maior I. Po- 
povici: Organisarea armatei române; I. 
Bogdan: Documente relative la relația țâ
rei cu Brașovul; Mihail Dragomirescu; Te
oria poesiei și elementele literaturei.

La premiul Heliade Rădulescu, de 
5000 lei, ce se va decerne unei cărți cu 
conținut literar, concureză : Maior Negreanu 
M. S. Regele Carol I; 1. Slavici; Din bă
trâni; Duliu Zamfirescu: In răsboiu; G. Tu- 

toveanu: Albastru; Iuliu Dragomirescu: 
Poeme; Gr. lonescu: Influența culturei 
grecesci; Tit Chitul: O fată de Tarabostos; 
Neea Georgescu: Sdrele și curcubeul; Gr. 
Cesar: O scântee de îndrumare; Th. Spe
ranță: Sybaris; loan Gorun: Alb și negru; 
Gh. Silvan: Cuiburi părăsite; Demetrius: 
Versuri.

ULTIME SC1R1.
Viena, 19 Noemvrie. Svonul des

pre amânarea parlamentului nu află 
crecjSment, asemenea nici soirile des
pre disolvarea parlamentului.

Petersburg, 18 Noemvrie. O notă 
oficibsă rusâscă publicată în cjiarele 
de aici, c|ice că situația creștinilor 
din Macedonia este durerosă, der cu 
tote acestea guvernul rusesc doresce 
se vadă încetând agitațiunea, căci el 
nu vre nici o schimbare în actualele 
stări din Balcani.

Diverse.
Femei architecte în America. In 

Statele-Unite din America se află un mare 
număr de femei architecte. D-șora Ida 
Ana Ryer, încă în primul an al studiilor 
ei, desemna cu predilecțiune planuri de 
clădiri. După câțl-va ani obținu la un 
concurs de planuri premiul prim. După 
aceea a’fost invitată să concureze împreună 
cu colegele ei din clasa cea mai înaltă la 
premiul pentru artele frumose. Ea obținu 
premiul al doilea. Actualmente profeseză 
architecture în orașul Waltham, Statul 
Massachusetts.

In New-York sunt vestite architec- 
tele Hands și Gannon, cari sunt tovarășe. 
Ele fac planuri pentru locuințele model 
destinate familiilor muncitore, pentru care 
scop au trăit mai mult timp printre lu- 
crătorele din fabrici.

Aceste clădiri sunt fdrte comode și 
higienice. Firma Hands și Gannon a făcut 
planurile pentru spitalul Florence din San- 
Francisco și au construit pentru un domn 
Iohnson din California o vilă după mode
lul palatului țarului Rusiei de la Livadia.

Firma E. C. Holman lucrâză de nouă 
ani de dile în tote Statele Unite. Ea con- 
struesce de tdte: teatre, hoteluri, vile, etc. 
Puțini mușterii sciu, că architectul lor 
care-și întinde activitatea până la Jamaika, 
este o femeie, adecă ddmna Elisabeth 
Hollman.

D-na Minerva Barker Nichols, din 
Brooklin, a fost o architectă fârte distinsă 
mai cu semă în ceea ce privesce locuin
țele, în care a creat tot confortul pentru 
femei și copii. Ea nu numai că desemna 
singură planurile, der dirigea lucrările clă- 
direi. După ce s’a căsătorit, a renunțat la 
architectură.

Forte activă și capabilă este d-na 
Wagner din Pitsburg, care desemnâză și 
construesce de asemene singură. Ea a con
struit școli, universități,, biserici, capele, 
etc., der mai cu plăcere construesce case 
de locuit. Imposantul palat al femeilor de 
la exposiția din Atlanta, a fost opera ei.

Aceste exemple arată în chip îndes
tulător, că pe acest tărîm al architecture! 
se deschide femeilor talentate și cu cul
tura necesară un vast câmp de activitate,

Literatura.
A anăriit „ Alrnanachul" societății 

„Petru Maioru Budapesta 1901 c> un < ou- 
ț nut bog t și ilustrat. Format 8° ou 144 
origini. / rețul 4 corone. Se află de ven4tL'6 
la 1' p -«rana A. Mureșianu ca prețul ind - 
cat, plus 35 bani porto.

Sosiți iu Brașov.
Pe diua de 18 Noemvrie.

Pomul verde: Pap, Szarvas ; Hartmann, 
Budapesta; Widmann, Făgăraș.

Europa: Balla, Aiud; Lassing, Wisselberg; 
Pollăk, Triest; Dr. Apâthy, Fiihrer, ClușiQ; Hellet; 
Berchlocher, V'ena; Reichenberg, Haertl, Sohr 
Budapesta.

C o r 6 n ă.- Reiki, Salzburg.

Proprietar: Dr. Aurel JHureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Poj .
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Oela „Tipografia A. Mnreșianu" 
di» ISrațov, 

sa pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

■ lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
e omandație.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar. numai pe jumătate, de 
cum s’au vendut până acum.

1) Lascar Viorescu, O icbnu, a Mo- 
dovei din 1851 de Wăhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acostă, scriere ca o lucrare 
istorioâ de mare valore în literatura nbstră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
d» lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut pănă acnm, este acp numai 2 cor.

30 bat-I oorto.)
2) POesii de Veronica Micle, regretata 

nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro
mană. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (- 
20 b. porto).

7) „ Vrei se te iubescă bărbații ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seridse și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sob
lele de băețl ți de fete. Cu 57 figuri în 
text, de V. Ionescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucuresel. Preț, in loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-{- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sbmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
âf. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucuresel. In loc ; 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

Cursul la bursa din Vîena,
Din 18 Novembre n. 1902

Renta ung. de aur 4"/0......................120.55
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97 55
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 90 40
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2%- 97.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 199 — 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 157.—
Impr. ung. cu premii................... 101.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.75 
Renta de argint austr.........................120.60
Renta de hârtie austr...................  100.10
Renta de aur austr............................92 15
LosurI din 1860.................................   ’50.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.66
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 698.— 
Acții de-ale Băncei austr. de oredit 663 150 
NapoleondorI...................................... 19.07
Mărci imperiale germane .... 116.15
London vista.......................... ' . . 239.10
Paris vista.......................................  95 22'/2
Rente austr. 4°/0 de corone . 95.15
Note italiene .................................. —.—

xxxxxxxmmm 
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Serviciul cel mai prompt, solid 
și consciențios oferă noul aranjat 

BIROU de INFORMAȚII 
ți =^=z

MIJLOCIRI de SERVITORI
Kudolf II»as, 

(-—3.) t3. Strada Mihael Weiss 33.

xxxxxxxxxxxxxxxx
IȘ3E3EX3£3E3E3E3E3£tȘ5^Șo^^^33E3E3a£3E3E3E3E
Ș Săpun în rude
M ---------- ~
$ SCHICHT.

-A. Zî O MĂ- :

Cerbii seu Cheia
Săpunul cel mai bun și cu spor 

de aceea cel mai ieftin.
Se ©apeiă pretutindeni

(725),9 -40.

£3EX3E3E3E3EMI«s^2?Ș«°2^^S1XSKX3E3OEX^
-z. 7182—1'1 2

Ârveresi hird.etmen.yi ki^at.
A brassoi kir. torvânvazek, mint telekl-onyvi hatosâg. kozhirrâ teszi, 

h >gy az „Albina11 tak - es hitelintezet vbgrehajtatbnak Scaicn Juon es 
neje Sirbu Măria vâgrehajtâst szenvedâ eileni 130 kor. tbkekovr-teles 6s
iârukkai irănti vegrehajtâsi iigyebcn a brassoi: kir torvbny.szâk (a bras-
soi kir. jărâsLirosâg t< rulethn levo

1. a keresztenyfal vi 160 sz. tljttvi 161 hrsz. egtisz ingatlanra 320 1iOl\

II. az u o. 212 „ „ 223 „ w „ 320 51

Iii. az u o. 200 „ „ 207 „ 75 „ 800 5?
IV a rozsn\oi 2224 „ „ 5815 „ 55 „ 67 . n

V. es a brassoi 5313 „ „ 23047 „ 51 „ 21 51

I» •• 2437 1 „ 37 r

koronâban ezennel megâllapitott kikiăltâsi ârban az ărverest elrend el te
es bogy a fennebb megjelolt ingatbmok az 1903 evi Febuâr ho 3-ik nap- 
jâii^k es pedig a rozsnyâi ingatlanokra delelott 9 orakor, a ker?szten\- 
f'alvi ingathnokra d U 3 orakor es a brasiâi ingatlinokra 1903 evi Fe- 
bniâr 110 4-en d e. 9 orakor az illeto kozsegek kozaeghâzânâl, illetve ezen 
kir. torv.-szek 5. szâmu ârveresi heJyisâgeben raegtartando nyil vânos âr- 
verâsen a megâllapitott kikiăltâsi ăron albi is eladatm fogiiak.

Arverezm szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak l()"/0-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § aba i jalzett ârfolyammal sza 
nntott 6s az 1881. evi november 1-ăn 3333. az. alatt kelt igazsâgugytninisz- 
teri rendelet 8. § âban kijelolt dvadekkepes 6rtekpapirban a kikuldutt 
kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. § a ertehnâben a bânat- 
pbnzuek a birbsâgnăl eloleges elhelyezeserol kiăllitott szabâlyszeiu elis- 
mervânyt âtszoigâltatni.

Kelt Bras so, 1902 evi julius 116 25-ik napjân.
A brassoi kir tor.-szek, mint tlkonvvi hatosăg.

K o v â c s, 
1 1.(729; il bird.

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Novembre n. 1902.

Bancnot rom. Oump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 „ 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.07

Galbeni 55 11.20 71 10 30
Ruble RusescI 51 2.54 T> —.—
Mărci germane n 117.25 n —
Lire turcescl .0 21.40 li 21.50
Scris fonc.Albina 5°/o 101. ***■ n 102 -

Un

Brașov,înpe

555555 55

555?5555

5555 5555

555555

5555 5555

555555 55

• •

5555 55

(10-0.)

mai ușor și mai repede

9 9

99

•-

■

57

Ouor. nostre

Pentru Austro-Ungaria:
! as . . . . 4 6 8?. 
i fâs© Hal . â
i H©i Ha? . . 1

cu

t

In Transilvania 
dea traj rnarb cptectură' principală 

invită prin presenta pe On. sa clientelă a-șî procura 

Losurî de clasă 
pentru tragerea din:

iW- 20 și 21 Noemvrie n. a. c.
prețurile originale statorite de Direcțiune și adecă:

los întreg Cor. 12.— Un los Eb 1111 Sfert Cor. 3.—
„ iIb jmnetatB „ o- § „ „ „ o optime « 1-50 

Considerând, că am plătit pănă acuma 
clientele câștiguri colosale ca :

Unasutămii Corone
Douedecimii
Treidecimiis

Douedecimii
Pe cernii
Pecemii

q

Pecemii
_5____________________ ,

Pecemii

Nr. 96229
65164
22533
12893
6366

52070
65170
65579

55 

Sibiiu, 
Seghedin, 
K-Văsărliely, 
Satulung, 
Câmpina, 
Resnov,

('incimii, SBowfemiă, Una-
55

mai departe câștiguri de: 
mise corone etc. în sumă, totală de milibne, resultă, că. 
coiectma nbi'ti ă așa de norocbsă e de preferit fațade altele.

Efectii'm comandeie din afară cât se pote mai prompt si 
plătim fote câșbgurile fără nicT o detragere și tub cea tuai 
mare discrețiune.

Japo.b L Adler & Fratele’■ 
societate de bancă în comandită, Brașov 

cea mai inare colectura principală din Transilvania.

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

?© H©i Ha? . .
fâs® Hal

? § a a a a . .

<*  Pentru România și străinătate:

IBs Abonamente la numerele cu data de Dumineca:
Pentru România și străinătate:
h aa.....................
f © Iâs© Hsaî . .
?© iîâi Haa . .

g fr.

prinAbonamentele se fac
-----o mandate poștale, o-----

Domnii cart se vor abona din nou, să binevoescă a 
J scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

AdBiiimstrațiiinea

GAZETEI TRANSILVANIEI.

Tipgrafia A. Mureșianu. Brașov.


